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SIMULADO SOBRE PSICOPATOLOGIA NOSOLÓGICA 
 
 

Aluno__________________________________________________________________ 
 

A prova contém 40 questões de múltipla escolha. Utilize a folha de respostas abaixo para assinalar suas respostas. Ao 
final da prova, devolva apenas esta folha. Não esqueça de pegar o gabarito comentado. 
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SIMULADO SOBRE PSICOPATOLOGIA NOSOLÓGICA 
 
 
Aluno(a)________________________________________________________________________________________ 
 

Para cada questão abaixo selecione a melhor alternativa. 
 
1- “Eu tenho, por um momento, perdas de vontade tais que 
eu sou como um trapo, com crises de terror, não reagindo 
mais. Tenho a impressão de que já não sou o mesmo, de 
que podem ler meus pensamentos, que minha pessoa não 
está em mim”. A alternativa que corresponde ao distúrbio 
psicopatológico acima descrito é: 
a) despersonalização no processo esquizofrênico 
b) angústia hipocondríaca com obsessões 
c) experiência estuporosa do catatônico  
d) vivência melancólica da demência 
e) síndrome negativa de Cottard 
 
2- Pedro está andando quando vê três pessoas 
conversando. Pedro tem certeza que as três pessoas estão 
falando sobre ele. Possivelmente este é um exemplo de 
a) ilusão 
b) alucinação 
c) ansiedade 
d) delírio 
e) dissociação 
 
3- Uma amnésia global resulta em uma grande perda da 
memória 
a) de procedimento 
b) de curto prazo 
c) explícita 
d) implícita 
e) semântica 
 
4- Um homem vai andando da sua casa para o seu trabalho. 
No caminho ele vai contando o número de postes. Quando 
já está chegando no seu trabalho, ele começa a achar que 
contou errado o número de postes e volta até a sua casa 
para contar os postes novamente. Esse comportamento é 
um sintoma característico de um transtorno 
a) obsessivo-compulsivo 
b) esquizofrênico 
c) sociopático 
d) de humor 
e) de conversão 
 
5- A teoria fenomenológica desenvolvida pelo psiquiatra 
escocês Ronald Laing, tem como um de seus principais 
objetivos: 
a) enfatizar o valor da noção de pulsão 
b) delimitar as diferenças entre são e doente 
c) dar força à estrutura das organizações institucionais 
d) colocar os fenômenos psiquiátricos dentro do terreno 

do normal 

e) absolver a pessoa doente da responsabilidade para 
com a sociedade 

 
6- Lurdes é uma criança bastante diferente. Ela se isola 
completamente das pessoas e não demonstra nenhuma 
afeição pelos seus pais. Além das dificuldades sociais e de 
apego, Lurdes apresenta transtornos relacionados com 
linguagem e de formação de uma auto-identidade. Lurdes 
provavelmente é uma criança  
a) autista 
b) com transtorno de personalidade 
c) com transtornos de humor 
d) com transtornos dissociativos 
e) esquizofrênica 
 
7- Durante uma guerra, um soldado subitamente percebe 
que seu braço está totalmente paralisado. Não há qualquer 
ferimento que justifique a paralisia do seu membro. 
Provavelmente trata-se de um caso de  
a) esquizofrenia 
b) transtorno de ansiedade 
c) paranóia 
d) transtorno de humor 
e) transtorno somatoforme 
 
8- A presença de uma postura rígida, algumas vezes em 
posição altamente desconfortável, é uma característica de 
que tipo de transtorno psicológico? 
a) Somatoforme 
b) Dissociativo 
c) Catatônico 
d) Paranóide 
e) Obsessivo-compulsivo 
 
9- A perda do interesse pelo mundo exterior e a 
concentração desse interesse sobre a própria pessoa 
cancelando os investimentos libidinais nos objetos 
externos caracteriza a: 
a) histeria 
b) neurastenia 
c) perversão 
d) psicose  
e) neurose obsessiva 
 
10- Durante uma viajem de negócios,  Francisco perdeu 
toda sua memória de identidade. Anos mais tarde, sua 
família original, que acreditava que Francisco havia 
morrido, descobre que ele constituiu uma nova família em 



 

__                   ___________________________________________________________________________________________________________ 
                   PSICOLOGIA                                            SIMULADO SOBRE PSICOPATOLOGIA NOSOLÓGICA                                                                                  3

uma outra cidade. Provavelmente essa passagem  trata de 
um caso de transtorno 
a) dissociativo 
b) de ansiedade 
c) esquizofrênico 
d) de humor 
e) de personalidade 
 
11- “Tenho nos ouvidos três homens que falam 
continuamente entre si e passam de um a outro ouvido. 
Procuro interferir em suas conversações porque o assunto 
muito me aborrece. Ouço discussões de minha família, 
minha mãe briga com meus irmãos, escuto falar pelo 
telefone sem fio. São vozes longínquas, como se saíssem 
da parede.”  Esta passagem é um exemplo de 
a) divagação 
b) delírio 
c) ilusão 
d) alucinação 
e) idéia deliroide 
 
12- Hugo não tem qualquer relacionamento interpessoal. 
Ele é altamente manipulador e não sente qualquer 
ressentimento. De acordo com a classificação de 
transtornos mentais do DSM-IV ou do CID 10, esses 
sintomas estão relacionados com transtornos  
a) de humor 
b) de personalidade  
c) de ansiedade 
d) esquizofrênicos 
e) somatoformes 
 
13- Transtornos bipolares são classificados como um 
transtorno 
a) de ansiedade 
b) de humor 
c) esquizofrenico 
d) de abuso de substância 
e) de personalidade 
 
14- O fato de uma pessoa acreditar que é Jesus Cristo e que 
veio ao mundo para cumprir a palavra de Deus é um 
exemplo clássico de 
a) alucinação 
b) delírio 
c) ilusão 
d) obsessão 
e) compulsão 
 
15- Os dois primeiros anos da criança podem ser 
considerados um dos principais períodos para a formação 
dos processos afetivos do sujeito. Nesse sentido, o 
psicanalista René Spitz desenvolveu duas expressões que 
indicam perturbações geradas pela ausência da relação 
mãe-criança durante esse período inicial de 
desenvolvimento da criança. São elas:  
a) depressão anaclítica e psicose maníaco-depressivo 
b) hospitalismo e psicose maníaco-depressivo 

c) hospitalismo e depressão anaclítica  
d) esquizo-paranoide e depressão 
e) hospitalismo e esquizo-paranoide 
 
16- O estado interno de desconforto criado pela 
inconsistência entre o seu comportamento e suas atitudes 
ou crenças recebe o nome de 
a) conformidade cognitiva 
b) dissonância cognitiva 
c) consonância cognitiva 
d) pressão social 
e) inconformidade cognitiva 
 
17- Dentre os critérios abaixo, aponte aquele que não é 
utilizado para definir ou classificar um transtorno mental 
a ) desvio estatístico. 
b ) desvio cultural. 
c ) desvio criminal 
d ) desvio comportamental. 
e ) desvio clínico. 
 
18- A parafrenia se caracteriza por: 
a ) delírio sistematizado crônico. 
b ) síndrome de despersonalização. 
c ) quadro depressivo. 
d ) inibição psicomotora. 
e ) distúrbio sexual 
 
19- A fuga de idéias aparece na: 
a ) esquizofrenia. 
b ) mania. 
c ) oligofrenia. 
d ) depressão. 
e ) parafrenia. 
 
20- O "delirium tremens" se caracteriza por: 
a ) rebaixamento da consciência e alucinações. 
b ) consciência lúcida e alucinações. 
c ) desagregação mental e alucinações 
d ) desagregação mental sem alucinações. 
e ) delíros e alucinações 
 
21- Na síndrome de Korsakoff é mais característica a 
alteração da 
a ) consciência. 
b ) memória e evocação. 
c ) psicomotricidade. 
d ) memória de fixação. 
e ) forma do pensamento 
 
22- Os fenômenos em eco de pensamento são considerados 
por Kurt Schneider como sintoma de 1ª 
categoria na: 
a ) oligofrenia. 
b ) psicose maníaco-depressiva. 
c ) neurose de angústia. 
d ) esquizofrenia. 
e ) parafrenia 
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23- A psicose alcoólica de Korsakoff se caracteriza por: 
a) amnésia de evocação, delírio de ciúmes e polineuropatia 
b ) amnésia de fixação, delírio de ciúmes e polineuropatia. 
c ) amnésia de fixação, fabulações e polineuropatia. 
d ) amnésia de evocação, fabulações e polineuropatia. 
e ) amnésia de evocação, delírio de ciúmes e fabulações 
 
24- A Síndrome maníaca se caracteriza por: 
a) aceleração do pensamento, exacerbação da 

psicomotricidade e humor eufórico. 
b) aceleração do pensamento, alucinações auditivas e 

humor eufórico. 
c) aceleração do pensamento, delírio de ruína e humor 

eufórico. 
d) aceleração do pensamento, inibição da psicomotricidade 

e humor eufórico. 
e ) delírio de ruína e humor eufórico, alucinações auditivas 

e inibição da psicomotricidade 
 
25- O "delirium febril" é caracterizado por: 
a) concomitância de infecção com rebaixamento da 

consciência.  
b) concomitância de infecção, febre, rebaixamento de 

lucidez de consciência e alucinações acústico-verbais 
predominantemente. 

c) concomitância de infecção, febre, rebaixamento da 
lucidez de consciência e alucinações visuais 
predominantemente. 

d) concomitância de infecção, febre, conservação de 
lucidez de consciência e ausência de falsas percepções. 

e) concomitância de infecção, febre sem rebaixamento da 
consciência 

 
26- No delírio, a principal manifestação psicopatológica é 
constituída: 
a ) pela presença de juízos patologicamente falseados. 
b ) pela presença de alucinações auditivas. 
c ) distúrbios da consciência. 
d) pela presença d ) de qualquer modalidade alucinatória 
e ) nenhuma das alternativas acima 
 
27- Obnubilação da consciência, inquietude e 
irritabilidade, fenômenos ilusórios e alucinatórios de 
características assustadoras e persecutórios e alucinações 
tácteis são sintomas característicos do quadro de: 
a ) paranóia alcoólica. 
b ) síndrome de Wernicke. 
c ) delirium tremens. 
d ) psicose de Korsakoff. 
e ) mal de Parkinson 
 
28- Perda da unidade de vivência e da homogeneidade 
entre sentimentos e conduta, rigidez afetiva, vazio de 
sentimentos e ocorrência concomitante de sentimentos 
opostos. Esta descrição se aplica a: 
a ) qualquer tipo de distúrbio mental de natureza psicótica. 

b ) aos distúrbios psicóticos classificáveis dentro do tema 
da esquizofrenia. 
c) aos distúrbios psicóticos predominantemente de tipo 
efetivo, como o PMD. 
d ) aos distúrbios psicóticos de natureza aguda e de causa 
exotóxica. 
e ) aos transtornos do humor 
 
29- Sob o ponto de vista, biotipológico a psicose maníaco-
depressiva é mais freqüente em pacientes: 
a) pícnicos. 
b) leptosomáticos. 
c) atléticos. 
d) atléticos 
e) nenhuma das respostas acima 
 
30- A síndrome demencial tem como características 
básicas: 
a ) hipomnésia de fixação da libido. 
b) diminuição da capacidade intelectual e hipomnésia 
retroanterógrada. 
c) hipomnésia de evocação e sintomatologia de diminuição 
da capacidade de concentração. 
d) diminuição da capacidade intelectual e perda da lucidez 
de consciência. 
e) perda da lucidez de consciência e hipomnésia 
retroanterógrada. 
 
31- A esquizofrenia, na sua forma paranóide, se caracteriza 
por: 
a ) predominância dos sintomas psico-motores sobre os 

sintomas de desagregação do pensamento. 
b) predominância dos sintomas produtivos (delírios e 

alucinações) sobre os sintomas psicomotores. 
c ) pela inexistência de sintomas psico-motores. 
d ) pela inexistência de sintomas produtivos. 
e ) não é possível determinar sistomas característiscos da 

esquizofrenia peranóide 
 
32- Os sintomas fundamentais da esquizofrenia segundo E. 
Bleuler são: 
a ) delírios e alucinações. 
b) transtornos da associação ideativa, da afetividade, 

ambivalência e autismo. 
c) sintomas catatônicos como hipercinesias, catalepsia e 

negativismo. 
d) tendência auto e heterodestrutivas, tristeza, humor 

pessimista. 
e ) fuga de idéias, delírios e autismo 
 
33- A neurose obsessiva-compulsiva caracteriza-se por: 
a) crise de ansiedade, medo patológico de situações 

comuns e manifestações neuro-vegetativas. 
b) automatismos psico-motores com ou sem perda de 

consciência. 
c) pensamentos, impulsões e/ou atos que se impõem à 

consciência apesar da oposição do ego. 
d) presença de idéia errônea por super-estimação afetiva. 
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e) Presença de delórios e alucinações 
 
34- Delírio bem estruturado de caráter interpretativo, sem 
quadro alucinatório e delírio menos estruturado com 
quadro alucinatório, são características de: 
a ) paranóia e parafrenia 
b ) parafrenia e paranóia. 
c ) paranóia e esquizofrenia. 
d ) esquizofrenia e paranóia. 
e ) parafrenia e esquizofrenia 
 
35- Correlacione: 
1- Alterações de consciência 
2- Delírio sistematizado 
3- Delírio fantástico 
4- Crise de ausência 
A-Paranóia 
B- Parafrenia 
C- Epilepsia 
D- Delirium tremens 
 
a ) 1-D, 2-B, 3-A, 4-C. 
b ) 1-C, 2-B, 3-A, 4-D. 
c ) 1-D, 2-A, 3-B, 4-C. 
d ) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B. 
e ) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D 
 
36- Perseveração ideativa, fuga de idéias, sonorização do 
pensamento, lentificação do curso do pensamento ocorrem 
respectivamente em: 
a ) mania, esquizofrenia, melancolia, epilepsia. 
b ) demência, oligofrenia, paranóia, epilepsia 
c ) epilepsia, mania, esquizofrenia, melancolia 
d ) melancolia, mania, paranóia, oligofrenia. 
e ) epilepsia, oligofrenia, mania, melancolia, esquizofrenia 
 
37- Um paciente ao ouvir o relógio bater teve a imediata 
convicção de que morreria crucificado. Nesse exemplo 
podemos supor que exista: 
a ) representação delirante 
b ) percepção delirante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c ) inspiração delirante. 
d ) humor delirante. 
e ) alucinação auditiva 
 
38- Assinale a frase inteiramente correta 
a) a forma hebefrênica da esquizofrenia caracteriza-se pela 

desagregação maciça da vida mental, delírios de ruína 
bem estruturados e péssimo prognóstico. 

b) os sintomas fundamentais da esquizofrenia são: 
mobilidade catatônica, delírios de expansão do eu, 
afetividade hipoestésica e ambivalência. 

c) a forma menos grave da esquizofrenia é a forma 
catatônica e a mais grave é a forma paranóide. 

d) os sintomas acessórios da esquizofrenia (na 
terminologia de Bleuer) têm significado de restauração 
da integridade do Eu ameaçada pelo processo psicótico. 

e) neuroses graves podem resultar em um processo 
esquizofrênico 

 
39- Os seguintes sintomas: lentificação das funções 
psíquicas, fatigabilidade, diminuição da capacidade de 
concentração da atenção, desorientação têmporo-espacial e 
incoerência ao pensamento são característicos de: 
a ) Síndrome depressivo. 
b ) Síndrome de obnubilação da consciência. 
c ) Estupor. 
d) Síndrome de autismo psicótico. 
d) Síndrome de autismo psicótico. 
e ) Epilepsia 
 
40- Um paciente sente-se obrigado a pensar repetidamente 
na seguinte questão: "porque possui dois olhos?". 
Apesar de considerar esses pensamentos como absurdos e 
perturbadores, não consegue afastá-los de sua consciência. 
Neste caso podemos supor que exista: 
a ) pensamento imposto. 
b ) pensamento desagregado. 
c ) pensamento obsessivo. 
d ) idéia delirante. 
e ) idéia deliroide. 


